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I. Toegepast esoterisme.
Voor den bestudeerder van Theosofie is iedere verandering
van levenshouding gevolg van een innerlijke verandering, van
een innerlijk ontwaken. In gelijke mate als zijn gezichtspunt
aangaande het een of ander onderwerp, welk ook, verandering
heeft ondergaan, is zijn denken omgezet en niets. is zo zeer ge~
eigend zulk een omzetting te bewerken als juist de studie van
Theosofie.
Ongetwijfeld geschiedt zulk een omzetting echter niet ge~
makkelijk en niet zonder verder reikende gevolgen. Er ont~
staat dan n.l. een strijd tussen het oude begrip, waaraan men
gewend was en het nieuwe inzicht, dat zich zijn plaats nog
moet veroveren. Het eerste tracht - zeer natuurlijk - op
allerlei wijzen zijn bestaan te handhaven als gevolg van de
inertie der stof. waardoor in het gedachte~wezen de gedachte~
beelden moeizaam worden veranderd; het behoudt daardoor
dikwijls toch nog de overhand en drukt vaak nog zijn stem~
pel op de nieuw verworven inzichten. Elke omzetting kan nu
eenmaal slechts geleidelijk geschieden, en - tenzij versterkt
door kennis en gevoed door beoefening - kan het nieuwe ten
slotte nog het onderspit delven. Niettemin kan echter het
nieuwe ook als met éen enkele greep alles omvatten, als het
maar een indruk kan maken, die sterk genoeg is.
De meest vruchtbare en zekerste methode om het nieuw ver~
worvene te versterken, is dagelijks de Theosofische beginselen
in daden om te zetten. Theosofie is niet alleen een verstande~
lijk systeem, dat de samenstelling van wereld en mens om~
schrijft, doch een actief dynamische levenshouding; zij ver~
schaft gegevens, waardoor wij de wereld geheel anders gaan
zien en begrijpen. Door den niet~theosoof gezien, is de wereld
vol van verwarrende onoplosbare raadselen, onbegrijpelijk en
smartelijk; Theosofische studie brengt spoedig orde in die
chaos en verandert daarmee het uitzicht op de wereld en op het
leven, terwijl door haar verband met godsdienst en wetenschap,
Theosofie als wijsbegeerte meer is dan andere filosofieën.
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De handeling dus, die iemand volbrengt als gevolg van het
door Theosofie ontstane levensinzicht moet dan ook nood~
wendig anders en beter worden, zal meer naderen tot de
handelingswijze, welke grote Leraren en Esoteristen de beste
achtten. Gelijk de Theosofische moraal en ethica geworteld
zijn in de Theosofische metaphysica, is ook deze oorzaak. dat
elke handeling - hetzij die plicht of offer is -- geheel anders
zal uitvallen dan zonder haar het geval zou zijn.
Theosofie leert, dat het mogelijk is de "werkingen" van
Karma te wijzigen of tegen te gaan, maar zeer beslist is zo
iets onmogelijk, indien wij verwachten dit met een handom~
draaien te kunnen bewerken. Men moet zich de daartoe be~
nodigde tijd gunnen, eerst om Karma en zijn werkingen gron~
dig te bestuderen en dan daarna het geleerde in toepassing
te brengen. De ombouw van karakter en van Karma (beide
zijn éen) kàn geschieden, doch alleen wanneer met inspan~
ning en volharding eraan gewerkt wordt. Ten einde mèt de
wet samen te werken moeten wij, zelfs bij het ten uitvoer bren~
gen van heel gewone kleine plichten van het dagelijks leven,
even goed als bij het doen van grote dingen, bij voortduring
en ononderbroken de gedachten beheren en leiden.
.
De mogelijkheid is altijd open ons werken te toetsen aan de
grote Voorbeelden, die de geschiedenis der wereld in zo ruime
mate Voor ons oog doet oprijzen. Hun levens zijn ons bekend
en verschaffen ruim voldoende aanwijzing om ons tot gids en
wegwijzer te dienen. Daarvoor leefden zij. De lering van eiken
groten Leraar is ook op onszelf van toepassing, terwijl wij
dichterbij de voorbeelden van onze eigen grote theosofische
voorgangers bezitten: H. P. Blavatsky, Annie Besant, C. W.
Leadbeater, enz. Elke menselijke ziel gaat door overeenkom~
stige ondervindingen, moet de zelfde moeilijkheden overwin~
nen, de zelfde ondeugden uitroeien en de zelfde vermogens
aankweken als vorige generaties hebben moeten doen; die na
ons komen zullen eens volkomen het zelfde bereiken, al is het
ook in oneindig vele variaties.
Bovendien beïnvloeden onze daden anderen, evenals hun

daden ons aandoen. Toegepaste esoteriek leert ons, hoe wij
onze handelingen van het gebied der persoonlijkheid moeten
leren opheffen tot dat van het Ego. Dit betekent, dat wij moe~
ten ophouden als persoonlijkheden te handelen en moeten be~
ginnen als Ego's te werken, dus ook rekening houdend met de
andere Ego's. Het gaat er niet om alleen zelf te leven, zelfs
niet om alleen zelf te leren onzelfzuchtig te zijn, wij moeten er
ons ook voor hoeden door onze daden anderen tot zelfzucht te
drijven. Dit sluit in een verstandelijke verloochening van het
persoonlijke en een verstandelijke toewijding van het Ego.
Zelfdiscipline is de sleutel voor alle toegepaste esoteriek.
Zekerlijk moeilijk te verwerven en alleen na moeizame, inge~
spannen en volhardende arbeid en deze inspanning behoeft
ongetwijfeld de stimulerende kracht en invloed van een doel~
matig motief. Maar het juiste motief kan slechts gevonden
worden, daar waar juist begrip van het leven aanwezig is,
waardoor de belangstelling op de juiste dingen, in de juiste
richting wordt geleid. Het is duidelijk, dat zulks in essentie
een denkhouding is, gevolg van kennis omtrent dat wat het
leven en de mens~zelf is. In het Boeddhisme wordt dit ge~
noemd: "manodvaravarjana", "het openen van de deuren van
. het denken".
Laat daarom uw leven leiden door een of ander plan, stel zelf~
bewust zekere regelen vast. die gij in uw leven zult volgen en
houdt u dan beslist aan die tegels. Het zich houden aan zelt~
bepaalde regelen is zo belangrijk, omdat het de wil vrij maakt.
Bemerkend, dat deze zelfgekozen regels niet goed, of niet
meer goed genoeg voor u zijn, kunt gij ze weer even zelfbewust wijzigen, doch zorgt er vooral voor dat even wel~
bewust te doen als gij ze eerst hebt vastgesteld. Laat het
volgen van de zelfgekozen voorschriften nooit verslappen, dan
schept gij voor uzelf zelfbewust gewoonten en kweekt een
krachtige besluitvaardigheid aan. Sta de lichamen (stoffelijk,
astraal en mentaal) niet toe anders te handelen, dan worden
aldus doel~ en zelfbewust eigenschappen en vermogens inge~
bouwd, éen voor éen en blijvend. Wanneer dan deze eigen~
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schappen, in hoofdzaak terug te brengen tot de drie voor~
naamste: liefde, onzelfzuchtigheid en evenwicht, tot gids
voor het dagelijks leven zijn geworden, brengt dit met zich
mede een gevoel van wijder, ruimer, groter leven, insluitend
verdraagzaamheid, vrede en blijmoedigheid als duidelijke
manifestatie van de kracht en standvastigheid van het geeste~
lijk leven van binnen.
Want deze toegepaste kennis van de Theosophia doet het
innerlijkst, hoogste inwezen ontwaken; het hoog ideaal, dat
zij stelt wekt toewijding op, waardoor onze geneigdheid afge~
wend wordt van de dingen der aarde en gericht op de dingen
omhoog. Dan pas komt de tijd, dat men in staat wordt het
eigen karakter inderdaad te leren kennen en beoordelen. Zulk
zelfonderzoek is onontbeerlijk, doch mag geenszins een senti~
menteel overdrijven van de fouten alleen worden; wel dienen
met behulp vàn de macht van denken en uitbeelden (visuali~
seren) de fouten te worden omgezet in deugden van vermo~
gens, de inwonende eigenschappen van den geest de gelegen~
heid te worden geschonken te versterken.
Dit uitbeeldende vermogen tot visualiseren zullen wij afzon~
derlijk behandelen.

11. Tat tvam asi -- "Dat gij

ziW

•

Ten einde instaat te zijn de esoterische samenstelling van den
mens goed te begrijpen, zullen wij moeten beginnen zijn ver~
band met Het Opperste Wezen te onderzoeken. De meest
uitgebreide en diepzinnige filosofische beschouwingen daar
omtrent vinden wij in de oude heilige Schriften der Hindoes,
een wijsheid, welke zij de Brahma~Vidya na'emen, de kennis
omtrent Brahma. Er is slechts één bewustzijn en dat is God~
bewustzijn. De b.estudeerder gelieve nu daarover diep na te
denken en de consekwenties voor den mens na te gaan.
"Brahma is alles". "In waarheid staat er geschreven: dit Al is
Brahma, daaruit wordt het geboren, daarin wordt het opge~
lost, .daardoor wordt het in stand gehouden." 1 )
Dit alomtegenwoordig goddelijk Wezen, op aarde zijn verst
geëvolueerde uitdrukkingsvorm vindend in den mens, wordt
daarom Poeroesha of Hemelse Mens genoemd -- in Zijn
universeel aanzicht, Mahat. Het is dus verklaarbaar, dat wij
de naam Poeroesha gebezigd vinden voor 's mensen hoogste,
hemelse geestelijk beginsel, zo wel als voor den Opperste
Zelf. In feite is inderdaad de Universele Poeroesha of
Hemelse Mens gedifferentieerd in de afgescheiden Jivatmas
of individuele eenheden van bewustzijn. "Het wilde: Moge
ik velen worden, moge ik geboren worden" 2). "Gelijk van
een vlammend vuur duizenden vonken van zijn eigen aard uit~
gaan, zo worden uit het .onvergankelijke, 0 geliefde, menig~
vuldige wezens geboren en daarin keren zij ook inderdaad
terug." 3) Dergelijke beschrijvingen vindt men in vrijwel alle
heilige Schriften der wereld ·terug.
Volgens de leer van het Sankhya~systeem is nu deze
Poeroesha alleen toeschouwer, inactief, los van het gebeuren
in de wereld, Zijn schepping; alle "werken" (Karma) daarin
ge~chiedt uitsluitend door en in de drie Goenas der stof -1) Katha Oepanishad lIl, 14: 1.
2) Chandogya Oep. VI, 11: 1~3.
3) Mundaka Oep. 11: 1.
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Tamas of inertie, Rajas of beweeglijkheid, Sattva of rythme
-- in Prakriti. Maar in de Vedanta-filosofie is de Poeroesha in
zijn denken aan Prakrit i verbonden, aan lichamelijkheid. De
verbinding, Antahkarana, is het vijfvoudig denken, dat de
vijf "beginselen" aan elkaar schakelt (met geest en stof erbij
zeven) in wereld èn in' mens. Ook in het Yoga-systeem, als
in Vedanta, is de Poeroesha mèt Prakriti verbonden en dáar
is het de Poeroesha. ,die door middel van de verbindende
schakel. hier Soetratma genoemd. als het levend Jivatma, het
"leven" in de lichamen is -- Prana tegenover Pradhana. 1 )
Fohat, de naam welke in "De Geheime Leer" gebruikt wordt
voor de uitgaande kracht van den Logos, is in den mens
Prana en in het Hindoeïsme (in de theosofische literatuur
gewoonlijk niet) wordt Prana ook wel voor den Logos-zelf,
voor Poeroesha gebezigd. In "Een Inleiding tot Yoga" bezigt
Dr. A. Besant de naamPranatma. Het zich in drie levensgolven der Trimurti (Drieëenheid) uitstortende leven wordt
tenslotte in den mens het levend Atma en zo schakelt de
Draadziel (in den mens) Geest en Stof aaneen, worden Eenheid en veelheid of lichamelijkheid verbonden. Deze "schakel"
blijkt alzo een belangrijk gegeven van esoterische kennis,
want inderdaad worden "in Yoga alle beginselen in de individuele aura (de sfeer rond die schakel) gevonden", of anders
gezegd: in het denkend beginsel.
Er zij vooral gewezen op het ondeelbaar verband tussen leven
en bewustzijn. Men bestudere hiervoor bovenal Dr. Besants:
"Een studie over het bewustzijn". Dan zal dUidelijk worden
hoezeer het het "denkend beginsel" is, dat die "schakel"
vormt, welke leven en vorm verbindt. dat Prana -- de Fohat
van het lichaam - in het denken alle gebieden in den mens
aaneenschakelt.
Ook onder westerse filosofen zijn er. die deze verhouding van
mens tot het Opperste in ons beschrijvend. vooral nadruk leggend op het feit, dat de gemanifesteerde vorm op aarde uitdrukking is van het Leven daarbinnen. Ed. von Hartmann
1) Zie onze vorige studie: .. Yoga~Samadhi". blz. 8.
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ziet, dat "het leven. het actueel beweeglijke, gestaltedrang
heeft". Georg SimmeI zegt: "Leven brengt vormen voort, dus
leven is groter dan wat "gevormd" is, vorm is verstold leven".
Nog beter zegt Goethe het: "Es ist der Geist, der sich den
Körper ba ut" of Carus: "Die Seele leibt sich dar".
Het tot ontstaan brengen van "manifestatie" geschiedt door
Tapas "volgehouden, ingespannen physieke werkzaamheid
(in alle gradaties der stof, denkwerkzaamheid nummer één),
streng beheerst door de wil, gericht op 'een gegeven doel en
bestuurd door geconcentreerde gedachte" 1) . Vanzelf sprekend zal dan ook later blijken. dat tapas - meditatie -tevens het middel is om "bevrijding" te verwerven. "Dit Zelf
moet in waarheid worden verkregen door standvastigheid in
waarheid. in tapas, in volmaakte kennis. in onthouding. 2)
Het Heelal wordt uit de Tapas van Ishvara (Poeroesha beide namen beduiden Heer, Heerser) geboren. Alle Logoi
van heelallen (wereld, kosmos) zijn geboren uit de Tapas van
den Allerhoogste. "werkend" in hen. Deze zijn de Heren of
Voorvaderen (Pitris) van hun wereld, Prajapati (Voorvaderen) genoemd. Ontelbaar velen uit Eén voortgekomen.
Hiranyagarbha. de Gouden Schoot. is hun collectieve naam.
Vandaar: "De eerstgeborene uit de tapas van Ishvara is
Hiranyagarbha." 3) Het aurische ei! Brahma is de Ei-geborene, de Lotus-geborene. "Geest is waarlijk dit Heelal. handeling. tapas. 4) Aldus de Zelf-beperking van het Ene Zelf,
het Offer. de Tapas of asketische oefening, waardoor de veelheid ontstaat. de Jivatmas. Hij - Ishvara -- beperkt Zichzelf vrijwillig. gaat in incarnatie in taIIozen (en blijft tóch
oneindig veel meer) omdat alleen omlijnde beperking kennis.
ondervinding kan brengen. die bepaald is. In de hogere sferen
van ijle stof zijn alle vormen zo vervloeiend. dat alles vermengd is, dat alles door allen wordt gekend. Alleen beper1) Dr. A. Besant: "De Wijsheid der Oepanishads".

2) Mundaka Oep. lIl. I: 5.
3) Katha Oep. IV: 6.
4) Mundaka Oep, 11, I: 10.
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king kan de omlijning bewerken en dus duidelijker maken.
Als Jivatmas volgen wij na, wat Ishvara vóór ons deed,
wederom vrijwillig; dus trad het Jivatma in lichamelijkheid.
"Dit lichaam is een woning van het onsterfelijk, onbelichaamd
Zelf" 1). De Mandoeki Oepanishad geeft aan, dat deze
Jivatma drie "verblijf plaatsen" in het lichaam heeft. 1. Waakbewustzijn in de hersenen; 2. Ego-bewustzijn of Tayasa in
het mentale lichaam of antahkarana, het innerlijk verstand;
3. de Jivatma-zelf, aan Ishvara gelijk, de Djnana Dewa in
ijlste vorm, de hoogste, soms gesyboliseerd als de akasha in
de holte van het hart, de ruimte aan de lotus gelijk, waar
antharakasha --- de innerlijke Akasha ,. . . ., zich bevindt, waarin
het Zelf woont.
Soms wordt Prakriti, stof, Maya genoemd, soms Moelaprakriti, de Wortel van stof, soms Pradhana, de "allereerste
kiem" der Sankhya-Ieer, andermaal Akasha. "De Akasha is
het lichaam van Brahma" 2). Aldus: Zelf-Niet Zelf-de Verbinding of Vader-Moeder-Zoon; Vader, de levengevende,
Moeder, de ontvangende. Daartussen verzamelt zich de
Vorm, de Zoon ,......., wordt het Web van het Heelal geweven.
Anders gezegd: 1. het verborgen Zelf, 't hogere ongeopenbaarde, vormloos, onveranderlijk, onsterfelijk ,......., de letter A;
2. 't geopenbaarde, gevormde, veranderlijke, sterfelijke het
tweede lichaam van Sagoena Brahma 3) ,......., de letter U;
3. daar tussen de schakel, die hen verbindt (en scheidt). het
lagere ongeopenbaarde, het hogere lichaam van Sagoena
Brahma, de Daivi Prakriti, de betrekking tussen geest en stof,
welke dit Heelal doet ontstaan,......., de letter M. De drie tezamen Nirgoena Brahma, Brahma zonder eigenschap.
Hiermede overeenkomstig is het bewustzijn drievoudig:
1. Pranatma of Waiswanara (Vuur); 2. Tayasa, de schitterende, de stralende aldoordringende intelligentie, Hiranyagarbha, Aham of Ik; 3. Prajna, volmaakte kennis, de mens als
1) Chhandogya Oep. VIII, XII: 1.
2) Taittirya Oep. I, VI.
3) Brahma met eigenschappen.

Poeroesha en kenner van al. Gelijk een rivier (in drie stromen) omlaag stortend, woont Prana, Ishvara, het Leven, het
drievoudig Atma (Atma-Boeddhi-Manas) in het lichaam en
is de kracht in alle zintuigen, is inderdaad het Jivatma-zelf,
dat in zijn lagere aanzicht wel Pranatma wordt genoemd.
"Wanneer Prana ademt, wordt het leven genoemd; wanneer
het spreekt, spraak; wanneer het ziet, gezicht; wanneer het
hoort, gehoor; wanneer het denkt, denkvermogen." 1) Maar
steeds is het éen en hetzelfde ondeelbare Jivatma. De mens
is dat wezen in elke gedaante, waarin de vermogens van het
Jivatma om de oppermacht worstelen.

1) Brhadar Oep. I, IV: 5.
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111. Zelfkennis.
"In de aanvang (der wereld) was alleen het Atma in de ge~
stalte eens mensen. Deze zag om zich heen en vond niets
anders dan zichzelf. Zo riep hij uit: Dat ben ik. Daaruit ont~
stond .de naam Ik. Dien ten gevolge zegt ook thans nog een
iegelijk. die aangeroepen wordt. het eerst: "Dat ben ik". en
daarna noemt hij pas de naam. welke hij draagt. Aangezien
Hij alle zonden vroeger (poerva ) verbrand had (oesh). heette
Hij Poeroesha (de Mens. de Geest~Mens). Waarlijk ver~
brandt Hij dengene. die boven Hem uit kan stijgen en dit
weet. 1)
Deze Poeroesha of Oer~mens (proto~type) is tweevoudIg.
Vader~Moeder. Geest~Stof en alle verandering of schepping
heeft plaats in het Stof~Moeder aanzicht; toch zijn zij twee
zij den van Eén en Hetzelfde. "Weet. dat de Prakriti ( Oerstof)
en de Poeroesha (Oergeest ) beide zonder begin zijn" 2) .
Ook de Rig Veda gaat uit van deze tweevoudigheid. enweI:
Dyaus (Zeus. Deus. Dieu. Dios). de Zon. de Stralende èn
Prithivi. de Brede. Stof. Boven deze Twee wordt dan de
Ondeelbare Ene erkend -- Sat 3). "De universele genesis
gaat uit van de Een. deelt zich in Drie. daarna in vijf en be~
reikt ten slotte haar toppunt in de Zeven. om terug te keren
tot Vier. Drie. Een. 4)
Naast -- en parallel aan -- deze scheppings~evolutie eener
gemanifesteerde wereld ontvouwt zich tegelijk daarmee een
bewustzijns ontplooiïng in zevenvoud. "Het ene cosmische
atoom wordt zeven atomen op het gebied der stof en elk daar~
van wordt in een middelpunt van energie omgezet; dat zelfde
atoom wordt op het gebied van den geest zeven stralen; en
van de zeven scheppende natuurkrachten. die van het wortel~
inwezen uitstralen ... volgt de ene het rechter. de ander het

linker pad. tot aan het einde van het Kalpa gescheiden en
toch in nauwe omarming. Wat verenigt ze? Karma" (Wer~
king). 1)
Aldus komt men tot een steeds verder doorgevoerde meer
gedetailleerde indeling van het scheppingsverloop en van het
menselijk wezen. Het verschil der diverse systemen is een
gradueel verschil. niet een essentieel. Men komt b.v .. aan de
hand van boven geciteerde zinsnede van H. P. Blavatsky tot
25 "beginselen"; uit de Een de Drie. uit elk der Drie een
Zeven.
In het uitgewerkte Sankhya~stelsel van het Hindoeïsme zijn
er eveneens 25 "beginselen" in Poeroesha. wat dus wil zeg~
gen. dat deze 25 te vinden zijn zowel in de Kosmos. den
Universelen Poeroesha. als in den Mens. den individuelen
Poeroesha. In 't kort kunnen wij ze als volgt opsommen:
1. Prakriti (kosmisch genoemd Moelaprakriti). de wortel
van alles. daarom ook wel genoemd Pradhana 2) -- de Voor~
naamst~ deze is volgens de Sankhyaleer de ene algemene
eerste oorzaak. In de Poeranas wordt zij Maya genoemd en
in de mythen heet zij de Shakti of echtgenote (eigenlijk
"kracht") van Brahma; zij is Eeuwige Stof. ongedeeld. niet
voortgebracht. doch wel zelf voortbrengend. 2. Boeddhi (kos~
misch Mahat. de Grote). Kenvermogen. het eerste voort~
brengsel van Prakriti. Alle andere beginselen komen hieruit ,
voort. Door het tot ontstaan of werking komen -- Karma -der Goenas worden hierin drie aanzichten of "goden" onder~
scheiden. Dit punt heeft de Sankhya blijkbaar uit de Matsya
Poerana overgenomen: "het grote beginsel (Mahat. voort~
gebracht door de gewijzigde natuur of Prakriti) wordt onder~
scheidenlijk bekend als drie Goden door invloed van de drie
eigenschappen der stof (de drie Goenas); goedheid. slechtheid
en duisternis (sattva. rajas en tamas) zijn éen wezen en drie
Goden. n.l. Brahma. Vishnoe en Mahishvara ( Shiva) ."

1) Brihad Aranyaka Oep. I. IV: 1.

2) Bhagavad Gita XIII: 19.
3) parabrahma.
4) H. P. B1avatsky: .. De Geheime Leed' U. blz. 199.
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1) H. P. B1avatsky: .. De Geheime Leed' I. blz. 817.

2) Zie onze vorige studie .. Yoga~Samadhi".
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3. Ahamkara, Bewustzijn, eigenlijk zelfheid en zelfbevestiging, het Ik-makend beginsel. Dit komt voort uit Boeddhi.
Uit Ahamkara ontstaan 4--8, de vijf Tanmatras. Dit zijn
uiterst fijne deeltjes, kiemen of atomen - "de maat van
Dat" -- en het eerste grote werk vóor het komende bouwen
van een Kosmos of van een Wezen. Bewustzijn wordt in de
vijf Tanmatras vastgelegd en daarmee beperkt. Zij zijn onzichtbaar voor de gewone zintuigen van den mens, doch wel
worden zij zichtbaar voor de fijnere zintuigen van hem, die
deze heeft ontwikkeld en voor wezens van hoger orde. Uit
de vijf Tanmatras komen weer de vijf elementen of Tattvas:
aarde, water, vuur, lucht en ether voort.
Dan volgen 9-19, de elf organen van waarneming en handeling. Dit zijn de vijf Jnanendriyas of organen van waarneming - oog, oor, neus, tong, huid - en de vijf Karmendriyas of organen van handeling - stem, hand, voet, afscheidingsorgaan en voortplantingsorgaan. Als elfde komt dan
daarbij Manas, de denker, de voornaamste ervan, want het
verstand dient als schakel, zowel met de waarnemings- als
met de handelingsorganen. Tezamen met de beide beginselen
Boeddhi en Ahamkara (Kenvermogen en Bewustzijn) vormen deze elf organen de instrumenten tot het verkrijgen van
kennis: drie innerlijk, de andere uiterlijk.
Hierop volgen de reeds boven genoemde, doch nog niet genummerde vijf elementen, de Tattvas: 20--24. Voortkomende
uit de opeenvolgende Tanmatras, zijn zij achtereenvolgens:
a. Akasha, een soort etherische vloeistof, de ruimte vullend,
wier (enige) eigenschap is geluid: zij is het voertuig van geluid en ontsproot uit het etherisch of akashaisch atoom.
b. Lucht, welke de eigenschap "hoorbaarheid" (a. geluid,
akasha) omvat en tastbaarheid geeft: dezè Tattva ontsproot
uit de kiem van het lucht-atoom. c. Vuur, bekleed met drie
eigenschappen: geluid, tastbaarheid plus kleur, ontstond uit
het vuur-atoom. d. Water, met vier eigenschappen, zijnde:
hoorbaarheid, tastbaarheid, zichtbaarheid en (daarbij) smaak,
ontstond uit het water-atoom. e. Aarde, welke alle deze eigen-

schappen in zich verenigt met reuk erbij, ontstond uit de
aardse kiem van het aard-atoom.
En ten slotte is er -- altijd volgens het atheïstische Sankhyastelsel - : 25. Poeroesha, de Ziel. Poernas of Atma, welke in
dat stelsel niet voortbrengt, noch vöortgebracht wordt. Poeroesha is daarin talloos, individueel. sensitief, eeuwig, onveranderlijk, onsterfelijk. Het theïstisch Yoga-stelsel nu, dat op
de Sankhya gebaseerd is, erkent geheel de zelfde beginselen,
doch ziet in Poeroesha niet alleen en uitsluitend de individuele ziel. doch tevens de Overziet de Heerser der wereld,
Ishvara, God.
In het Boeddhisme vinden wij eveneens, dat alle vijf de
Skandhas of groepen van werkingen, beginselen, verschijningsvormen, niet blijvend zijn. Dáar worden zij genoemd:
1. Roepam-lichamelijkheid: 2. Vedanam-gewaarwording, ondervinding: 3. Sanjnam -- voorstelling, waarneming; 4. Samskaram-begrip, aandoening, wil; 5. Vidjnanam -- bewustzijn,
insluitend Ikgevoel (Ahamkaram). Zij worden aldus beschreven: "Het lichaam, mijne jongeren, is vergankelijk en dat wat
aan de verschijning van het lichaam ten grondslag ligt, het
veroorzaakt, is ook vergankelijk; hoe zou het uit het vergankelijke ontstane lichaam, mijne jongeren, onvergankelijk kunnen worden?
"De ondervinding is vergankelijk en dat wat aan de verschijning van de ondervinding ten grondslag ligt, ze veroorzaakt, is ook vergankelijk; hoe zou de uit het vergankelijke
ontstane ondervinding, mijne jongeren, onvergankelijk kunnen worden?
"De waarneming is vergankelijk en dat wat aan de verschijning van de waarneming ten grondslag ligt, ze veroorzaakt,
is ook vergankelijk; hoe zou de uit het vergankelijke ontstane
waarneming, mijne jongeren, onvergankelijk kunnen worden?
"De aandoeningen zijn vergankelijk en dat wat aan de verschijning der aandoeningen ten grondslag ligt, ze veroorzaakt,
is ook vergankelijk; hoe zouden de uit het vergankelijke ont-
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stane aandoeningen, mijne jongeren, onvergankelijk kunnen
worden?
"Het bewustzijn is vergankelijk en dat wat aan de verschij~
ning van het bewustzijn ten grondslag ligt, het veroorzaakt,
is ook vergankelijk; hoe zou het uit het vergankelijke ontstane
bewustzijn, mijne jongeren, onvergankelijk kunnen worden 1 )
Ter vergelijking plaatsen wij de Zeven Beginselen, zo als wij
die veelal in Theosofische litteratuur vinden aangegeven,
naast de indelingen van Vedanta, Raja Yoga en Boeddhisten.

Theosofie

Vedanta

Raja Yoga

Atma
Boeddhi

Atma
Atma
Karan-opadhi
Ananda
mayakosha

Manas(Hoger) Vijnana"
" (Lager)} Mano
Kamaroepa

P.aoa

} Prana

Boeddhisten
Atta
Vidjnanam

Samskaram
Sanjnam
opadhi
Venadam

} Soekshma-

"

Etherisch
} Sthoel-opadhi Roepam
dubbel
Stoflichaam
Anna
"
Waar dus Vedanta den mens in vijf Koshas, Raja Yoga in
drie Opadhis (grondslagen) en Boeddhisme in vijf Skandhas
( verschijningsvormen) verdelen, daar volgt Theosofie een
indeling in zeven, welke indelingen echter geenszins met
elkander in strijd zijn. Het vinden van de overeenstemming
zal ,.- als altijd ,.- meer licht verschaffen. Dit zal vooral het
geval zijn, indien goed in het oog gehouden wordt, dat geen
dezer indelingen bedoeld is als star onveranderlijk en statisch,
doch veeleer als beweeglijk veranderlijke (Karmische) "wer~
kingen". Voortdurend moeten wij weerstand bieden aan onze
menselijke neiging om de dingen in onbeweeglijke vakje:; vast
te zetten en dit is vooral het geval ~et deze "indelingen" van
den Mens.
1) Samyoetta Nikaya 11, XXII: 18-20.
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IV. Karakterbouw.
Alvorens de opbouw van karakter te kunnen bespreken,
dienen wij eerst te onderzoeken, wat karakter is. In het licht
van het in vorige studies gevonden verband tussen menselijke
en goddelijke Poeroesha, is voor ons de volgende definitie
wellicht aanvaardbaar: "Karakter geeft aan datgene, wat van
het inwonend goddelijk wezen (Poeroesha) in de lange rij
van incarnaties, op het huidige stadium tot ontwikkeling of
manifestatie is gekomen."
Zo gezien wordt karakter aanduiding van de graad, waartoe
het inwonend Jivatma erin slaagt zijn inherente vermogens
in en door de lichamen ,.- mentaal, astraal en physiek ,.- tot
uitdrukking te brengen. Wij zijn in de wereld geplaatst om de
lichamen der drie werelden te leren beheersen. Het is niet
zozeer de wereld buiten ons, waarom het gaat, danwel die
van onze eigen wezens~aard. Wie die beheerst, is tevens
meerdere van alles buiten zich bovendien. Zelf~kennis en
Zelf~beheersing gaan hand in hand; de een is afhankelijk van
de ander.
Voor een juist begrip van wat karakter is, blijkt de kennis
van de verbindende schakel tussen Poeroesha~Jivatma en zijn
lichamelijkheid van groot belang. Het is toch door deze
"schakel", dat het Onvergankelijke verbonden is en verbon~
den gehouden wordt aan het vergankelijke. Bovendien is die
schakel ook de weg waarlangs ,.- het middel waardoor ,.- de
in de lichamen opgedane ondervindingen worden doorgege~
ven naar het eeuwigblijvend Wezen (en vice~versa), waarin
dan de resultaten blijvend worden vastgelegd.
Afhankelijk in zijn aard van de soort van ondervindingen die
van omlaag er doorheen gezonden worden, kan die schakel
ook weer omgekeerd niet andere dan met zijn eigen aard over~
eenkomende trillingen doorlaten. Bovendien is bij incarnatie
de aard der nieuwe lichamelijkheid ,.- en het Karma daar~
van -- afhankelijk van de tot op dat moment door het Jivatma
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in de serie van afgelopen incarnaties in totaal beleefde erva~
ringen.
Het }ivatma, de Poeroesha van binnen, is de Bouwer en zijn
voornaamste vermogens zijn: Wil. Rede (intuïtie~liefde) en
Intelligentie --- Atma, Boeddhi, Manas. Karakter~eigenschap~
pen in zijn aardse manifestatie worden middels deze Drie
achtereenvolgens ontvouwd. Na het werk van de algemene
evolutiedrang, die al~wat~leeft in mineraal. plant, dier, mens
langzaam aan omhoog stuwt, ontwaakt ten slotte in den mens
op zeker stadium van zijn evolutie de bewuste erkenning, dat
hijzelf de actieve kracht is van dit proces en dat hij het ver~
loop ervan zelf kan versnellen, stimuleren. Dan ontdekt hij
tevens verantwoordelijk te zijn en zal spoedig het moment
aanbreken, dat hij de noodzaak gaat inzien van ingrijpen en
positieve karakterbouw.
Onze handelingen, gevoelens, gedachten zijn de weerspiege~
ling van onze karakter~geaardheid, maar omgekeerd zullen
deze drie als levensuitingen zelf weer van invloed zijn op de
wijzigingen in de structuur van het karakter. "De mens is ge~
maakt door gedachte; zo als hij denkt in deze wereld, zó
wordt hij in de volgende. Derhalve, laat hij aan Brahma denken." "Deze Poeroesha heeft begeerte als zijn aard en wordt
door "werkdadigheid" gevormd; zo als hij zich gedraagt, zo
wordt hij." 1)
Alle van buiten of van binnen komende trillingen doen het
karakter, de "schakel" aan, doch de zelf~opgewekte trillingen
hebben de meeste invloed omdat die telkens herhaald worden
en herhaling versterkt. Ook wijst deze voortdurende wisselwer~
king er op, dat karakter eigenlijk Karma is, dat karakter~
verandering tevens Karma~verandering is --- een uiterst be~
langrijke conclusie met grote consekwenties. Karma --- de
werkingswet --- is de invloed, die wijzelf in onszelf in bewe~
ging zetten of toelaten. De mens (Poeroesha) is zijn eigen
schepper, maker van eigen' lot en eigen karakter. Karma is
"werk", eigen werk. Dan wordt de Boeddhistische definitie
L) Brhadaranyaka Oepanishad IV, IV : 5-6.
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begrijpelijk: "Kammam (Karma) is de werkende daad van
zelfschepping." Karma is karakter en wat in Karma~karakter
of Antahkarana aanwezig is, dat is door onszelf door vroegere
inspanning erin gebracht. Alles wat wij zijn en zó àls wij zijn,
is eigen "werk". "Mijn werk (Kammam) is mijn bezit, mijn
werk mijn erfdeel. mijn werk het moederlijf dat mij baarde,
mijn werk het geslacht dat ik verwierf. mijn werk is mijn toe~
vlucht" (geeft zekerheid van wet). 1 )
Aan het verleden valt niet te veranderen, maar uitgaande
van het heden, kan nu in juiste richting geleide inspanning
ongedaan maken wat verkeerd was, inbouwen wat gewenst
is --- een betere toekomst maken. Hier geen falen; elke in~
spanning, elke daad (gevoelen, gedachte) heeft zijn uitwer~
king en gevolg, krachtig of zwak, veel of weinig, al naar de
eraan ten koste gelegde inspanning of levenskracht is ge~
weest.
Alle veranderlijkheid ligt in de Pranische Schakel (Antahka~
rana, Soetratma); de Poeroesha~zelf blijft de Onveranderlijke.
Daarom wordt Yoga --- d.i. het streven om in bewust den~
ken de Eenheid steeds meer te realiseren --- genoemd: "het
stopzetten van de vormveranderingen van het denken." 2)
Daarin geslaagd zijnde, "verbliTft de Yogi in zichzelf". In dit
opgaan van den Jivatma~Poeroesha in den Ishvara~Poeroesha
vindt karakterbouw ten slotte zijn beëindiging. Dit erkennend,
zal het goed zijn er zorg voor te dragen, dit Ik niet te zeer als
afgescheidenheid op den voorgrond te plaatsen. Te veel
menen wij uitsluitend zelf gelijk te hebben, te veel komen wij
met de opmerking ,.Ik vind". Daarbij wordt vergeten, dat het
werkelijk van weinig belang is wat wij vinden en dat dit hoog~
stens een deel --- hoogstwaarschijnlijk een zeer bescheiden
deel --- der Waarheid kan zijn en dat anderen in hun opvat~
ting evenzeer een --- zij het ook verschillend --- aanzicht der
zelfde Waarheid zien.
Het Zelf wordt in zijn denken, in zijn levenshouding, door dit
1) Anggoeta Nikaya IlI. blz. 72.
2) Patanjali: Yoga Soetra.

19

IIII
I1I

I

Ik~gevoel omlaag tot afgescheidenheid en bestaan getrokken,
vernauwd, beperkt. Gevolg daarvan is, dat zulk een mens in
zijn denken nauw, bekrompen is, dat de wijdere visie van het
universele voor hem is afgesloten, onopgemerkt, onzichtbaar
blijft, omdat hij het van zijn gezichtskring zelf uitsluit, daar
dit wijdere buiten en boven alle Ik~beperking uitreikt, ~er
daar bovenuit. Karakter is dus deze innerlijke houding, welke
zich door een min of meer geprononceerd Ik~gevoel doet ken~
nen. Verruimd denken, het overgaan van nauw, bekrompen
denken naar het vermogen tot overzien van wijder kring,
kan alleen gedijen, indien zulk een Ego~centrische levenshou~
ding is omgezet in een meer altruïstische. Conventie, dogma,
traditie, alles wat het vrije denken tegenhoudt en beperkt,
vastlegt, vernauwt, is te beschouwen als een rem voor karak~
tervorming .

In het Antahkarana, de wereld van Karma~karakter, worden
alle wijzigingen geregistreerd, in de tussen~wereld, die in àen~
ken geest en lichamelijkheid aan elkander schakelt. Hier blijkt
de scheppende kracht van het denken, welke in vele Heilige
Schriften der wereld wordt genoemd. (Bhagavad Gita, Dham~
mapada, Bijbel - Koning Salomo). Wij wezen reeds op de
Brhadar Oepanishad. En verder: "Zo als de mens denkt, zo
wordt hij:~ 1) De Boeddha: "Wat een mens is (karakter~ .
karma), werd door gedachte opgebouwd." 2) Hiermede is het
voornaamste middel tot karakterbouw bekend. Wat zelf~
gemaakt is, kan door hemzelf worden veranderd, verbeterd.
AI is het een langzame, moeizame arbeid, de mogelijkheid
van omzetting is .aanwezig en dat is hoofdzaak. Dit onder~
kend zijnde, kan inspanning en actuele toepassing volgen.
Gemakkelijk zal zulk een doelbewust beheersen van het den~
ken vooral in den aanvang niet zijn en zonder inspanning niet
aan te Ieren, vooral voor den mens, die incarnatie na incarna~
tie de vrije teugel aan het denken heeft gelaten, het zelfs
1) Chhandogya Oepanishad.
2) Dhammapada.

steeds beweeglijker heeft gemaakt. "Zonder twijfel, Mach~
tigarmige, is het denken moeilijk te breidelen en beweeglijk,
doch door gestadige oefening en door D1et~gehechtheid wordt
het beheerst." 1)
Twee dingen worden hier · genoemd als onmisbare middelen
tot het breidelen van het denken: gestadige oefening en niet~
gehechtheid. Gestadige oefening! De mens van thans weet
zeer wel wat gestadige oefening in de wereld van physieke
lichamelijkheid vermag . Helaas wordt slechts zelden vermoed,
dat zulke inspanning en oefening in de regionen van denken
en gevoelen gelijke, ja grotere resultaten verzekeren. De daar
zo veel ijlere materie is veel plastischer, kneedbaarder, waar~
door de verlangde omvorming bij gestadig volgehouden be~
oefening met minstens gelijkelijk zekere resultaten als in de
zichtbare stofwereld zal "werken".
De tweede eis is: niet~gehechtheid. Deze houdt verband ermee,
dat - zo als wij zagen - de mens~zelf, de Poeroesha _
in zijn denken gebonden is aan zijn lichaamsvormen en hoe
sterker hij in dat denken zichzelf met die lichamen vereen~
zelvigt, des te sterker is hij eraan verbonden. Deze vereen~
zelviging met de lichamen zal dus moeten worden afgeleerd,
wil "bevrijding" ervan - Moksha - eens mogelijk worden,
het uiteindelijk doel van alle evolutie. Zo lang de mens zich
met zijn lichamen blijft vereenzelvigt. zolang zal beteugeling
ervan (dus ook van het denklichaam) uiterst moeilijk blijven.
Wordt echter het denken ook als Niet-Zelf gerealiseerd, dan
zal dit veel gemakkelijker worden. Toch is de zo juist ge~
bruikte uitdrukking oneigenlijk. Moksha, bevrijding, kan niet
bereikt worden omdat het inderdaad altijd en blijvend ons
deel is.

1) Bhagavad Gita VI: 34~35.
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v.

Herinnering.

De onderzoeker der verschijnselen, die wij tezamen genomen
"bewustzijn" noemen, beschouwt gewoonlijk herinnering als
een uitsluitende functie van het denken. Zelfs daar waar be~
reids is gevonden en erkend, dat denken en daarmee herin~
neren niet iets kan zijn. dat uitsluitend aan het stoffelijk
brein gebonden is, blijft toch deze opvatting gehandhaafd.
ook al is dan daarmee het denken~zelf op een veel hoger
niveau gebracht en meer onstoffelijk geworden, of liever on~
afhankelijker van de stoffelijke hersenen.
Wij zullen dus moeten beginnen met het denken~zelf te be~
studeren, doch wanneer wij daarbij van beneden~af willen
aanvangen, dan mag niet uit het oog verloren worden, dat
wij dan veelmeer met het mechanisme -- het brein, het zenuw~
stelsel, enz. -- in aanraking komen en nog lang niet met het
bewuste leven zelf. Is dit iets meer dan een gevolg van
zenuwwerkingen als beantwoording aan uitwendige stimuli?
Zo ja, is het denken dan ook nog meer dan een altijd ver~
anderende opeenvolging van waarnemingen en bewustzijns~
toestanden, iets anders dan een voortdurend in beweging
zijnde bioscoop van "denkbeelden"?
Zeer zeker is het meer dan dat, want in elk bewust 'denken
is te zelfder tijd de mogelijkheid tot zelfbeslissen en bepalen,
een bepalen van binnen~uit, een werking in het bewustzijn die,
onafhankelijk van welke van buiten~af komende impulsen ook,
ten allen tij de tot ontstaan kan worden geroepen. Er is een
bepaald iets, dat waarneemt, gevoelt, denkt, d.i. bewust is en
dat daarvoor een zeker ingewikkeld en uiterst fijn besnaard
instrument tot zijn beschikking heeft. hetwelk het inderdaad
lang geleden zelf geschapen heeft door eigen inspanning.
Er is een Ik dat waarneemt, dat niet de werkingen van het
wakend bewustzijn -- vermogen tot opmerken, waarnemen,
reproduceren, herinneren, combineren -- kan zijn, een Ik dat
als zodanig en op zichzelf niet in meerdere mate met het
lichaam vereenzelvigd mag worden dan b.v. eten, ademen of
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andere funkties. Een introspektie, elk zelf~onderzoek, kan ons
dit aan onszelf waarmaken. Laat ons dit beproeven en de
vraag stellen: "Kan een waarneming op zichzelf een andere
waarneming doen? Immers, neen. Er is een waarnemer, Zelf
of Ego, en de zintuigen zijn de instrumenten der respek~
tieve zinnen, waarmee hij waarneemt, die weer zelf eigen~
schappen van den waarnemer zijn, gelijk het denkenzelf er
ook een is.
Zo blijkt herinneren (als elk bewust bestaan) een vermogen
of funktie van den waarnemer~ zelf te zijn, bevattend zowel
het vermogen tot vasthouden van wat eens mede werd door~
leefd, als ook het vermogen tot latere reproductie daarvan.
Dit doet ons echter tevens zien, dat er aan bewustzijn twee
aanzichten moeten zijn; het is actief dan wel latent. Boven~
dien blijkt er dan heel veel meer latent (vergeten) te zijn,
dan er actief herinnerd wordt. Maar alle vergetene kàn terug~
geroepen worden omdat het ten allen tijde in den waarnemer
(latent, slapend) aanwezig is, deel van hem uitmaakt.
Elke waarneming, elke bewustzijnsbeleving, die eens den
waarnemer bereikte (en allen treden daarbinnen, anders zou~
den zij zelfs niet als zodanig kunnen worden aangemerkt)
laat daar zijn sporen achter. Dit zijn de writti's, de vorm~
veranderingen van het denken, waarvan Patanjali in zijn
y oga~Soetra spreekt. In het Ego zijn alle writti's van alle
incarnaties opgeborgen, terwijl -- dit beginsel hoger door~
voerend -- wij zelfs kunnen concluderen, dat in de Monade
op het Akashaïsch (Atmisch of Nirvanisch) gebied, alle
writti's van den Logos aanwezig zijn, de Logoïsche herinne~
ring of Akashaïsche Verslagen.
Alle waarnemingen, ondervindingen, alle bewustzijnswerkin~
gen in 't algemeen. worden naar den waarnemer doorgegeven
via de tussenliggende schakels, die in zichzelve alle schake~
ringen van stofdichtheid vertegenwoordigen, vanaf het phy~
sieke lichaam met zijn zintuigen in tijdruimte bestaan, geleide~
lijk overgaand tot ijler en ijler wordende dichtheid tot het
tijdruimteloze Zijn van den waarnemer Zelf. De door middel
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van de organen en de zinnen in het waakbewustzijn opgewekte trillingen, planten zich voort door alle gradaties van
deze naar binnen steeds ijler wordende materie, totdat zij hun
blijvende indruk op den waarnemer-zelf hebben gemaakt.
Hierdoor komt het ook, dat, zolang dezelfde materie nog deel
blijft uitmaken van de instrumenten, materie dus, die reeds
eenmaal in hetzelfde gebeuren medctrilde en tot het overbrengen dier ondervindingen dienst deed, een herinnering
gemakkelijker zal kunnen zijn doordat hier herhaling plaats
heeft. 1)
Hoewel dus alles tot in de kleinste bijzonderheden door den
waarnemer wordt genoteerd,. moet waakbewust herinneren
afhankelijk blijven van het reproducerend vermogen der materie van alle gradaties, waaruit zijn instrumenten zijn samengesteld. Het in het binnenste bewaard en gevestigde beeld
moet weer (via dezelfde schakels) op het brein worden ingedrukt en door de zwaarte of inertie der stof wordt herinneren
op de duur steeds moeilijker.
Het onderzoek betreffende waak- en droombewustzijn toont
aan, dat ons waakbewustzijn veel meer aan tijdruimtelijke
afmetingen gebonden is dan droom bewustzijn; het laatste
kan soms schijnbaar (relatief) geheel tijdruimteloos, in éen
enkel moment of punt plaatsgrijpen. Maar al wat .- in tijd
en ruimte ondervonden, doch tijdruimteloos bewaard .- achter de drempel van het waakbewustzijn ligt, kan onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden er weder overheen
terugkomen, d.i. herinnerd worden. Wat achter de drempel
ligt, kàn weer over de drempel verschijnen, maar daarmee
toont herinnering twee aanzichten: .n.l. reproductie (vanzelf
komend, te binnen schieten) en terugroepen (door wilsinspanning ); het eerste kan zonder het tweede gebeuren.
Achter beide ligt éen Individu, éen levende wezenheid.
Wij merken op, dat voor herinnering afstand in ruimte of
tijdsmaat geen onoverkomelijk bezwaar blijkt te zijn en juist
dit wijst er op, dat de bewaarplaats zelve (als wij hier bij
1) De Z.g. blijvende atomen spelen hierin een belangrijke rol.
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gebrek aan een beter woord het tijdruimteloz~ aldus mogen
noemen) buiten tijd en ruimte gelegen moet zIJn en dat ~er
inneren slechts is een weder terug reproduceren of proJecteren vanuit die bewaarplaats op het denken en ten slotte op
het stoffelijk brein. Hieruit blijkt, dat deze bewuste waarnemer een ondeelbare eenheid moet zijn, werkend in en door
deze onderscheiden instrumenten of voertuigen van al deze
gradaties van stof; het zijn deze voertuigen, welke die schijnbare veelheid van het bewustzijn veroorzaken.
Wanneer het ons veroorloofd is de diepere consekwentie hiervan te trekken, dan zouden wij daaruit besluiten, dat in ons
eigen wezen van lichamelijk tijdruimtelijk bestaan .~eze lad~er
opstij gt naar ondeelbaar bestaan buiten (boven) tIJ d en rUImte; in religieuze termen: tot het goddelijke Zelf, de Geest of
het Universeie Zelf dat Alomtegenwoordig is en dus ook in
elk afgescheiden individueel zelf .- het Albewustzijn. Daarin
ligt alle herinnering verankerd en doordat wij deelhebben
aan -, fragmenten zijn van Zijn levend bewustzijn, hebben
wij ook deel aan Zijn herinnering.
.
Het verschil dat wij overal waarnemen ligt hierin, dat de mstrumenten nog niet geleerd hebben met elke verandering
van bewustzijn mede te trillen, dat de materie, waaruit zij
zijn opgebouwd, in elk verschillend van aard is, grof of fijn,
gemakkelijk of moeilijk samentrillend. Doch in el~e mens~
lijke Monade (Poeroesha) ligt potentieel aanwezIg, wat m
den Logos actief bewust bestaat. In verloop van evolutie
zullen alle deze voertuigen van elke Poeroesha zodanig verfijnen en bewerktuigd worden, dat zij steed.~ beter in .~taat
zullen zijn alle veranderingen van het goddelIJk bewustzIJn er
binnen te reproduceren, in stof iets doen wederverschijnen
dat binnen het heelal reeds geweest is en .- in het Logoïsch
bewustzijn opgetekend .- ook in elk van Zijn fragmenten die
eraan deelhebben, weer kan worden opgewekt indien de
daarvoor vereiste stoffelijke voorwaarden slechts kunnen worden vervuld.
Doordat al wat gebeurde immer en alom binnen het Heelals-
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bewustzijn van den Logos ' in Zijn Eeuwig Nu aanwezig is,
blijkt herinnering als zodanig zelfs geen eigenschap van be~
wustzijn te zijn, terwijl tevens blijkt, dat geen ondervinding
blijvend in het afgescheiden individueel bewustzijn of in des~
zelfs stoffelijke instrumenten wordt opbewaard. Het is uit~
sluitend en alleen doordat alles in het Eeuwig Nu aanwezig
is, en de fragmenten, in hun diepste wezen zelf dit Eeuwig
Nu zijnde, instaat zijn het aan te raken, dat flitsen van be~
wustzijn op elk moment een deel daarvan kunnen terug waar~
nemen, reproduceren.
Aldus geschiedt alle herinneren, of het nu voorvallen uit dit
tegenwoordig leven of zelfs van deze dag betreft, en ook din~
gen die wij persoonlijk in tijd en ruimte niet meemaak::en,
dan wel of het gaat om in verre oudheid gebeurde dingen,
door een terugvallen op het Logoïsch Bewustzijn. Elk leren
is herinneren en het putten daaruit, het overbrengen daaruit
naar het individueel bewustzijn. Feitelijk zou er ook nauwe~
lijks sprake kunnen zijn van verbetering van ontvankelijkheid
ervoor. Wat alleen mogelijk is, dat is de training van de in~
strumenten.
·
Het vermogen nu om iets uit ,.- een deel van - het latente
bewustzijn in het wakend bewustzijn te doen oprijzen, noe~
men wij aandacht of concentratie. Maar dit is een andere uit~
drukking voor Wil, want achter elke inspanning tot concen~
tratie of herinneren, ligt een wilsinspanning, die de aandacht
richt. Middels het richten van de aandacht op een bepaald
deel van het gehele Veld van Bewustzijn, zal ten slotte elke
bijzondere , waarneming daarin eens mogelijk moeten worden.
Wanneer echter de ins"trumenten zo fijn en zuiver zijn ge~
maakt, dat zij daardoor in staat zijn de vormveranderingen
( writti' s) van het bewustzijn onverstoord door te geven, dan
' zal de mogelijkheid tot spontaan doorgeven of doorschijnen
ontstaan.
Het richten van de aandacht bij bepaald herinneren door een
bewu~te wi!sinspanning kan b.v. worden vergeleken met het
instellen van het oog op een dichtbij gelegen punt; eerst dan

wordt de .waarnemer zich duidelijk bewust van datgene, waar~
op hij de aandacht concentreert -- al het andere is voor hem
dan slechts vaag aanwezig.
' Elke herinnering, of deze teruggrijpt op een veraf gelegen
ervaring of op iets dat zeer nabij gelegen was, blijkt dus een
zeker contact te zijn met het goddelijk Eeuwige Nu in ons,
een aanraking met den Eeuwige. Met elke herinnering komt
iets vanuit Zijn Bewustzijn tot ons, waaruit duidelijk het
grote nut blijkt van het oude Pythagorese voorschrift zich
telkenmale aan het einde des daags alle gebeurtenis,sen van
dien afgelopen dag (in teruggaande volgorde) te binnen te
roepen, waarbij dan tevens - door ze te toetsen en te over~
wegen -- het vermogen tot juist onderscheiden kan worden
gesterkt.
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VI. Verbeelden of uitbeelden.
"Vermogen tot verbeelden", zegt H. P. Blavatsky, "is een
van de kneedbare vermogens van de Hogere Ziel en de her~
l11nering van voorafgegane incarnaties, dat echter door de
lagere Manas wordt verwrongen en toch altijd op een zekere
graad van waarheid berust." Dit beeldenrnakend vermogen
is de capaciteit van visualiseren; het wordt niet uitsluitend in
meditatie beoefend, doch wordt evenzeer aangewend in het
dagelijks leven en is daar zelfs van groot nut.
Het vermogen van vooruit te zien -- een vorm van helder~
ziendheid -- kan door voortdurend pogen om de gevolgen
van elke daad, die men op het punt staat te verrichten, te
visualiseren, worden ontwikkeld. Op dezelfde wijze als een
bekwaam schaakspeler de zetten van zichzelf en van zijn
tegenpartij visualiseert, moet ook de esoterist deze kunst van
"zien" beoefenen. Eenmaal verworven, is het een bij uitstek
praktisch vermogen. Daartoe zijn natuurlijk naast inspanning
en oefening, volharding en geduld nodig, doch de resultaten
zijn verzekerd.
De esoterist is bekend met de machtige invloed van het den~
ken en concludeert daaruit het te moeten beheersen. Mevr.
Blavatsky waarschuwt ervoor, dat deze beelden vormende
kracht van visualiseren, hoewel enerzijds " de koning van alle
vermogens", anderzijds niet verward mag worden met "fan~
tasie" . Blijkbaar doelt zij er op, dat deze beeldende kracht
van het denken het nuttigst wordt aangewend, indien de
beelden de realiteit tot basis hebben en niet een gefantaseerde
oorsprong. Kennis, wederom, kan dus alleen de juiste weg
verzekeren; ook hier.
Uitgaande dan van de aanwezigheid van zekere onmisbare
kennis omtrent de aard van het menselijk wezen (in de Theo~
soEie verkrijgbaar), welke kennis - indien toegepast, d. i.
indien geleefd -- vanzelf geleidelijk zulk een gewoonte zal
doen ontstaan, waardoor handelingen, welke men tot nu toe
gewend was ondoordacht te volbrengen, dan als waardeloos
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of zelfs als verkeerd worden onderkend, wordt zekerheid van
juist handelen op het juiste tijdstip aangekweekt en komt de
mogelijkheid tot ontvouwing van dat beeldenrnakend vermogen van visualiseren vrij.
De grootste belemmeringen in de uitoefening van visualisatie
zijn gewoonlijk astrale invloeden. Begeerte doorstroomt ons
even beweeglijk als het bloed de aderen. Voor de mees~
ten is de wens (begeerte) de vader der gedachte. Zij
doen, wat zij verlangen te doen, zonder het motief, dat de
wens in het leven roept, te analyseren, noch de uitwerking
ervan. Veelal worden zelfs de gedachten pas later in werking
gesteld om de argumenten ter verdediging van door gevoels~
impuls bedreven daden achteraf te verschaffen. Ten gevolge
van deze langdurig aangekweekte gewoonte om door begeerte
te worden aangespoord (wij zijn toch nog in de Vierde
Rondte). is vooruit visualiseren moeilijk.; de wens is sterker
dan de gedachte en men volbrengt overhaast de daad, welke
bij vooruit overwegen als verkeerd zou zijn ge·zien.
Het is waar, dat dit vermogen om de dingen in het denken
uit te beelden in onze tijd niet voldoende wordt gekend en
daardoor niet gewaardeerd, alsof het slechts "fantasie" of
droom alleen ware, zo dat het woord "verbeelding" zelfs de
betekenis heeft gekregen van een gedachtebeeld, dat op iets
onwaars berust. Toch is dit vermogen -- mits door kennis
gesteund en geleid -- een der nobelste vermogens van den
mens, hetwelk tot de ontvouwing van zelfs nog diepere inner~
lijke mogelijkheden opvoert. Hierop wijst de volgende wenk
van H. P. Blavatsky:
"Er ligt een bovenaards en geducht vermogen in de menselijke
wil en verbeelding, hetzij bewust of onbewust uitgeoefend.
Het is de oppermachtige invloed van zelfs de onbewuste wil
om volgens de verbeelding te scheppen of liever het vermogen
tot onderscheiden van beelden in het astrale licht. Verbeelden
is de abstrakte omtrek en het voorbereiden van de concrete
vorm."
In toegepast Esoterisme wordt het daarom van het grootste
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belang geacht, de verbeelding zodanig onder beheer te heb~
ben, dat men in staat is een scherp omlijnd gedachtebeeld te
maken, zo als men dat zelf wenst en indien dat vermogen niet
voldoende geoefend is, dan is het bezit van andere psychische
vermogens van twijfelachtige waarde en zal het moeilijk zijn
eventuele verschijnselen juist te schatten, te beoordelen of ze
te benutten. Bewust Esoterisme ---' geen psychisme ---' is on~
denkbaar zonder deze welgeoefende kracht van uitbeelden.
Dit vermogen moet, tenzij in vroegere incarnaties aangeleerd
en daarvan thans overgebracht naar de huidige, geoefend.
getraind worden, wil men de eerste stap doen op de ladder,
die tot bewust wetend Esoterisme opvoert. Geen gedachte~
beeld of indruk kan b.v. worden overgebracht of uitgezonden,
wanneer men niet eerst zelf in staat is een duidelijk, scherp
omlijnd beeld in eigen denken te formuleren en vast te houden.
Op geheel dezelfde wijze als de schilder in de eerste plaats
zijn verbeelding gebruikt en pas daarna met doek. kwast en
kleur gaat werken, zo moet de aspirant~esoterist op gelijke
wijze eerst visualiseren en dan met de grondbeginselen en de
details van het geleerde werken. Daartoe is het nuttig het
leven te laten leiden door een vast, zelf opgemaakt plan. Stel
zelfbewust zekere regelen vast, en houdt u dan beslist aan die
regels, dat maakt de wil vrij. Bemerkend, dat deze regels niet
goed of niet meer goed genoeg voor u zijn, dan kunt gij, ze
weer zelfbewust wijzigen, doch zorgt er vooral voor dat niet
minder .welbewust te doen dan gij ze eerst hebt vastgesteld.
Laat het volgen van de zelfgekozen voorschriften nooit ver~
slappen, dan schept ge voor uzelf zelfbewust gewoonten en
kweekt een krachtige besluitvaardigheid aan.
Sta de lichamen ---' stoffelijk, astraal en mentaal ---' niet toe
anders dan als door uzelf bepaald te handelen, dan worden
aldus doel~ en zelfbewust eigenschappen en vermogens in~
gebouwd, één voor één en blijvend. Wanneer dan deze eigen~
schappen, in hoofdzaak terug te brengen tot de drie voor~
naamsten: onzelfzuchtigheid, naastenliefde en evenwicht, tot
gids voor het dagelijks leven, d.i. gewoonte zijn geworden,
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brengt dit met zich mede een gevoel van wijder, ruimer, groter leven, insluitend vrede en harmonie als duidelijke manifestatie van de kracht en de standvastigheid van het Geestelijk
Leven van binnen.
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VII. Intuïtie.
Het is een tegenwoordig vrijwel algemeen erkende opvatting,
dat verstand niet het hoogste vermogen van den mens is, een
stelling, welke altijd door Theosofie werd gehandhaafd, hoe~
wel deze daarbij ook duidelijk voorop stelt, dat toch weer ver~
stand essentieel menselijk geacht moet worden, gelijk instinkt
essentieel is voor het dierlijke. Maar evenals het dier een
eerste begin van verstand kan tonen, zo is er in den mens een
eerste kiem te ontdekken van een beginsel, hoger dan ver~
stand; intuïtie.
Hieruit blijkt tevens, dat intuïtie iets heel anders dan in~
stinkt moet zijn. De verschijnselen, behorend bij instinkt, zijn
alle gevolg van het automatische elementale leven der licha~
men en gebaseerd op de gewoonte, ontstaan door elementale
ontvankelijkheid ,- elementale herinnering in verband met
ondervindingen der groepziel.
De benaming intuïtie wijst er op, dat daarmee het vermogen
wordt bedoeld om binnen het eigen wezen iets waar te nemen,
een innerlijke belering omtrent waarheid of werkelijkheid te
verwerven, on~fhankelijk van de indrukken der zinnen en het
verstand. Vooral deze onafhankelijkheid is kenmerk van intuïtie. Intuïtie beredeneert niet, vergelijkt niet, zoekt niet,
onderzoekt niet, doch weet a.h.w. direct. Het lijkt een ver ~
mogen, dat ons rechtsstreeks met Werkelijkheid in contact
brengt. "Het bewustzijn bestaat bij den mens voornamelijk uit
verstand. Het had daarbij ook intuïtie kunnen zijn en het
schijnt wel of het dit ook had moeten zijn." Dit is niet zo,
het moet nog ontwikkelen. "Inderdaad is bij pe mensheid,
waarvan wij deel uitmaken, de intuïtie bijkans opgeofferd aan
het verstand." 1)
Spinoza meent, dat intuïtie ontstaat, wanneer het denken zich
niet langer met afdelingen of gedeelten der werkelijkheid
bezighoudt, doch met de totaliteit. Het is een vermogen, dat
zich niet aan beperkingen of slagbomen stoort, dat a.h.w. uit
1) Henri Bergson: "Evolution Créatrice", blz. 347.
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de diepte van ons eigen wezen opspringt, vanuit de geeste~
lijke bron van binnen. Het ligt veel nader tot de eenheid of
totaliteit; het is de funktie van een vermogen, dat dichter tot
den Geest nadert, dan het denken ooit vermag te bereiken.
Dit laatste werd door H. Bergson aangetoond door er op te
wijzen, dat wetenschap alleen zich moet blijven beperken tot
het concreet vergelijkend deel van het bewustzijn, het schei~
dend onderscheidende, doch dat een hoger, meer synthetisch
bewustzijn daar boven uitgaat, hetwelk hij ziet als bij filosofie
behorend.
Het is verder bekend, dat menige wetenschappelijke vondst
na langdurige en ernstige doch vergeefse verstandelijke in~
spanning, ten slotte is gekomen als een flits van hoger licht of
inspiratie, waardoor een gegeven gevonden werd, dat dan
menigmaal eerst door moeizaam ingespannen verstandelijk
wetenschappelijk werk kon wor den "bewezen". Toch zal dit
laatste als controle onmisbaar bIfjven, wil de intuïtieve waar~
neming van een individu van waarde en bruikbaar zijn. Het
beste verstand is nog zeer beperkt, vergeleken bij intuïtie, toch
zal intuïtie altijd ,- en vooral in de aanvang ,- door de rede
gecontroleerd dienen te worden.
"Het verstand is geen kenbron van de totaliteit der werkelijk~
heid. Wel is het pit vooral voor de anorganische natuur en
dus van de natuurwetenschap, de taal. het praktische leven.
Maar het leven, het organische, de wereld van bewustzijn, is
slechts door middel van intuïtie te bereiken." 1)
In onze tijd wordt intuïtie meer en meer .. ontdekt", wat ge~
paard gaat met een veranderende opvatting omtrent de aar.::!
van het menselijk bewustzijn, doordat hier een vorm van be~
wustzijn is gevonden, die denken te boven gaat, er bovenuit
reikt. Boven alle funkties van het bewustzijn, denken inbe~
grepen, is er een eenheid waarneembaar, de eenheid van den
Geest. Ware intuïtie is zekerder en waardevoller dan denken,
omdat zij nader ligt aan ons meest ware geestelijke Inwezen.
Daardoor is zij ook steeds .. onmiddellijk, absoluut en synthe~
1) H. Bergson: "Evolution Créatrice".
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tisch". Zij brengt a.h.w. een buiten~tijdruimtelijk en universeel
(want geestelijk) bewustzijn binnen de kenmogelijkheid van
tijd~ruimte bewustzijn.
Ruimheid, omvattendheid, visie van 't geheel (de ganse mens~
heid) zijn kenmerken van den intuïtieven mens ,.- naastenlief~
de, verdraagzaamheid, broederschap. "Men moet het ver~
stand~zonder~meer vervangen dbor die meer omvattende wer~
kelijkheid, waarvan het verstand slechts een inkrimping is." 1)
Verstand verdeelt: intuïtie verenigt, bindt samen. Intuïtie zal
daardoor het reddingbrengend beginsel zijn uit de moeilijk~
heden, waaruit het verstand, dat ons erin gebracht heeft, ons
niet vermag te verlossen. Inzicht, wáár, beslissend inzicht, is
doel van intuïtie.
Het ontwaken der intuïtie wordt zelfs gestimuleerd door de
enorme vlucht der huidige wetenschap en de daaruit voort~
gekomen wonderen der techniek. "Door onze vooruitgang in
wetenschap zijn de eenheid der wereld en ons eenzijn ermee
ons duidelijker voor den geest komen te staan. Wanneer deze
ontdekking van de volmaakte eenheid niet slechts verstande~
lijk is, wanneer het ons gehele wezen verruimt tot een lichtend
bewustzijn van het al, wordt het een stralende vreugde, een
overvloeiende liefde. Onze geest vindt zijn groter zelf in de
ganse wereld en wordt vervuld van een absolute zekerheid
van zijn onsterfelijkheid." (Tagore)
Tegenstellingen bestaan alleen in het verstand: in intuïtie is
er geen indeling in "gij" en "ik". Waarheid en Leven zijn vrij
van de beperkingen van het verstand. Daardoor is ware niet~
gehechtheid (Vairagya) nooit met het verstand te bereiken,
evenals ware Liefde boven onderscheidingen staat. "Wordt
ongehecht ,.- niet onverschillig - dan kunnen uw daden niet
anders dan waar zijn. Hieruit volgt juist gedrag, juiste arbeid
. en maatschappelijke orde." 2) Eén Leven doordringt alle din~
gen en dàt wordt in intuïtie geraakt: de universaliteit en tota~
liteit van goddelijk Bewustzijn, de Eéne Eenheid, die alles

doordringt en bezielt. In intuïtie raakt de mens zijn ware Zelf,
zijn geestelijk Zelf: intuïtie is de funktie van dat Zelf, is
Liefde, synthese. Intuïtie is de funktie van Boeddhi.
Handeling is de funktie van het physiek lichaam,
Gevoel (emotie) is de funktie van het astraal lichaam.
Denken is de funktie van het mentaal lichaam.
Intuïtie is de funktie van het boeddhisch lichaam.
In hoogste instantie zijn deze alle afhankelijk van den Geest.
Atma. In realiteit zijn zij alle eigenlijk funkties van het Atma.
welks voornaamste en eigen funktie is Wil. Door het inwer~
king treden der funktie ontstaat de organisatie van het betref~
fende orgaan in de lichamen. zo als de biologie leert. dat de
funktie het orgaan doet ontstaan.
De volgorde dezer funkties is vast en onveranderlijk in elk
mens dezelfde. opgaand van stoffelijkheid naar geest. Atina.
Inderdaad zijn alle deze funkties van den aanvang af in Atma
aanwezig, verblijven zij ook inactief of sluimerend in het
waakbewustzijn op het physiek gebied. Evolutie is het geleide~
lijk ontwaken van die mogelijkheden, d.i. het meer doorwer~
ken achtereenvolgens van de funkties zelf. Er kan geen evolu~
tie zijn. tenzij er een iets is, waarin een geregelde opeen~
volging van veranderingen plaatsgrijpt. In die serie is intuïtie
de manifestatie van het scheppende vermogen in den mens
en dus evenals de andere funkties in potentialiteit altijd in
hem aanwezig.
Het is belangrijk te onderkennen, dat, waar intuïtie boven het
denken is geplaatst, het daarmee tevens boven het Ik~beginsel
ligt, want daaruit volgt dat indien deze komende funktie voor
het komende Ras tot ontvouwing zal komen. dit vooral ge~
paard zal moeten gaan met een veranderde instelling van
's 'mensen aandacht. welke van egoïsme zal moeten omgezet
worden in altruïsme. De hiervóor gebezigde woorden van
Tagore wezen daar ook op. Een egoïstisch mens kan nooit
intuïtief zijn. want door de ring van zelfgenoegzaamheid in
. denken - Ego - kàn de funktie van het hogere Boeddhi

1) H. Bergson: "Evolution Créatrjce".
2) J. Krishnamurti.
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nooit heenbreken. Intuïtie is onafscheidelijk aan Liefde, Sym~
pathie, Broederschap verbonden.
Geen andere verstandelijke werkzaamheid kan intuïtie doen
ontstaan, dan alleen het stilzetten ervan. "Intuïtie is als een
lamp, die bijna uitgebrand is en zo nu en dan slechts gedu~
rende enkele momenten nog eens opflikkert. Maar zij flikkert
alleen op waar een levensbelang op 't spel staat." 1) Dan
wordt iets aangeraakt van de realiteit van het Heelal en dat
is intuïtie. Wijzelf maken met ons denken de intuïtie afslui~
tende "ring~niet~verder" en zij kan slechts opgewekt worden
door zich geheel te geven aan een groot ideaal. waardoor zelfs
boven het boeddhische kan uitgestegen worden. Gevangen in
het denklichaam, met de eraan verbonden onbevredigde ge~
voelens, vereenzelvigt de mens zich daarmee, hoe groot die
kring van denken soms ook kan zijn. Alleen wanneer de geest
niet meer in staat is zich in gedachten met zichzelf alleen
bezig te houden, gaat er iets "open" en zal hij "weten", want
dan is hij boven tijd en ruimte in het Eeuwig Nu gevestigd.
Juist deze beperktheid~in~denken is onze voornaamste begren~
zing. Intuïtie is een zich openstellen voor de mogelijkheden
van het boven het denken gelegen deel van het bewustzijn .
Dogma is onverenigbaar met intuïtie en vaste denksystemen
belemmeren het tot ontwikkeling komen ervan. Alles wat on~
buigzaam vast staat, wat tegenstelling versterkt, is een rem
voor intuïtie; de zelf~verzekerde mens is nimmer intuïtief.
Alleen buigzaamheid en soepelheid in denken brengen nader
tot die alomváttendheid, welke uitsluitend ons kan doen nade~
ren tot het goddelijk beginsel in ons. Daardoor is intuïtie on~
afscheidelijk verbonden met Liefde~Boeddhi. "Als gij met
mtense openheid van geest leeft, ontstaat er juist door deze
intensiteit een ongehechtheid, die geen onverschillligheid is,
maar liefde". 2)
Zo komt H. Bergson tot de conclusie, dat: "dit vermogen
dient verworven te worden door een soort van intellectuele

sympathie, welke zich dringt in het beweeglijke, en het leven
zelf der dingen wordt". 1) Maar aangezien het Innerlijk Zelf
één met het :AI~Zelf is, brengt binnengaan in eigen bewust~
zijn het bewust leren kennen van alle dingen. 2)
Intuïtie groeit en ontwikkelt door toenemende universaliteit,
saamhorigheid, eenheidsbesef en nà dat het synthetisch den~
ken (Hoger Manas) het concrete (Lager Manas) heeft aan~
gevuld. Dit sluit in, dat het Oorzakelijk Lichaam, de bron van
Ik~gevoel. meer en meer aan kracht tot afgescheidenheid
inboet - onvermijdelijk gevolg van bovengenoemde faktoren.
Telkenmale, dat wij in bewustzijn door universaliteit, saam~
horigheid, mensemin of broederschap tot het Boeddhisch be~
ginsel zijn opgestegen, wordt er iets van het Oorzakelijk
Lichaam opgebroken. W el~is~waar herstelt de vroegere toe~
stand zich daarna weer zoveel mogelijk, zodra de denker zich
weer uit die meer verheven toestand laat terugvallen. doch
iets van het reeds bereikte blijft over en bij een volgend zich
opheffen tot het Boeddhische vermeerdert het opgebrokene
weer iets meer, en zo voort.
"Voorts zal de intuïtie ons, door de sympathie~gemeenschap
die zij tussen ons en de rest der levende wezens zal scheppen,
en door de uitbreiding die zij aan ons bewustzijn zal verschaf~
fen, binnenleiden in het allereigenste terrein des levens, dat
wederzijdse doordringing, oneindig voortgezette schepping
is." 3) Aangezien dan het ontwaken van intuïtie een bewust~
zijnsuitbreiding is, kan meditatie -- mits op de juiste wijze
geschiedend -- zeker dienen als middel om dat ontwaken te
bevorderen. Al evoluerend wordt de mens bewust op alle ge~
bieden tegelijk, zo dat hij ten slotte in zichzelf de gebieden
(of beginselen) aaneenschakelt en het VOOr zich mogelijk
maakt op allen achtereenvolgens bewust te leven en te onder~
vinden. Dit is een afzonderlijke studie.
1) H. Bergson: .. Inleiding tot de Metaphysica".
2) Zie hiervoor ook onze voorgaande studie over "Herinnering".
3) H. Bergson: "Inleiding tot de Methaphysica".

1) H. Bergson: "Evolution Créatrice", blz. 348.
2) J. Krishnamurti.
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Het moest heilige plicht voor elk 1. T. V. zijn zich tot het
uiterste in te spannen Theosofie en haar litteratuur te helpen
verspreiden, niet zo zeer met de bedoeling de Vereniging te
doen groeien, dan wel in de vaste overtuiging daarmee de
mensheid een onschatbare dienst te bewijzen. Niets kan zo~
zeer verruiming van geestelijk denken bevorderen als lektuur
over de samenstelling van den mens, zijn ijlere voertuigen, om~
dat de lezer onmiddellijk boven de voertuigen wordt geplaatst
en daarmee ongemerkt ....- en toch onvermijdelijk ....- het ge~
voel bij hem ontwaakt van geestelijke meerderheid over de
lichamen. Dit geldt vooral wanneer ontdekt wordt ---- zij het
voorlopig slechts in theorie ....- dat alle lichamelijkheid en voor~
al het denklichaam, instrument is van den geest. Daarmee
wordt een eerste stap gedaan tot realiseren van bovenstoffe~
lijke waarheden en vermogens.
Zelf kennen wij, 1. T. V:s, de esoterische waarde van ons
bezit nog lang niet genoeg en benutten wij het daardoor veel
te weinig, passen het niet op het leven toe. In de wetenschap,
dat de geest in z ijn denken aan lichamelijkheid gebonden is,
eenheid aan veelheid, ligt de aanwijzing, dat àok in .het den~
ken. dat nu in waakbewustzijn voornamelijk de veelheid on~
d erkent, de mogelijkheid ligt door het anders te richten, naar
de andere pool. de Eenheid te leren realiseren. Elke daad,
gevoel of gedachte, welke er toe leidt cm de veelheid van
lichamelijkheid als Niet-Zelf te helpen onderkennen, blijkt
een stap nader tot Zelf~realisering, tot Harmonie, Vrede en
Stilte.
Daarom geeft Patanjali aan , dat "Eenmaking ( Yoga) is het
stopzetten van de vormveranderingen van het denken". Be~
heersen, eventueel stopzetten, van het denken ....- concentratie
of het onwankelbaar gericht houden van het denken op het
zelfde onderwerp. Men kan door wilsinspanning met oefening
en volharding zich dit aanleren, totdat het een deel van ons .~
zelf, gewoonte, is geworden. Toch is er een natuurlijker me~

thode, waardoor concentratie wordt geoefend, n.I. belangstel~
ling. Waar belangstelling op gericht wordt, is aandacht en
deze is gedachte~concentratie. Het opwekken van belangstel~
ling in de dingen van het hoger leven is van onschatbare
waarde voor den innerlijken mens, want het is van machtige
invloed op onze levenshouding.
Keuze van belangstelling, richten van aandacht. Maar dit zijn
vermogens, di'e reeds een zekere mate van kennis en kunnen,
vermogen tot onderscheiden, vooropstellen en de macht tot
het nemen van een wilsbesluit. Zo is het inderdaad; wil zal
de leidende macht moeten worden. Tot nu verlangen, bege~
ren, wensen, hopen wij, maar tot werkelijke wilsontplooiing
zijn nog slechts zeer enkelen gegroeid. Toch is wil opper~
machtig en ook dit vermogen 'kan ,- evenals alle andere ....slechts door gebruik, door oefening worden versterkt. Elke
poging om door wilsinspanning het denken te richten, zal
tevens toenemen van wilskracht tot gevolg hebben.
"Gewoonte wordt een tweede natuur", zegt men. Inderdaad;
en gewoonte heeft men zichzelf aangewend. Van nu af aan
dienen wij zelf te bepalen, wat wij in denken, éénpuntig, zelf~
bepaald denken willen aanwennen. De stroom der voortdu~
rend zichzelf veranderende gedachten, springend van het een
op het andere, moet langzaam aan tot bepaald geconcentreerd~
zijn worden geoefend. Regelmaat, rhythme, volharding in het
houden dier oefeningen bevordert zowel het aankweken van
geconcentreerd denken, doch zal zeker ook de wil versterken.
Eerst, in den aanvang, gedurende de geregelde oefening en
later de gehele dag, zullen wij de afdwalende gedachte telkens en telkens weer zonder toegeven terugbren'gen op het
zelf~bepaalde onderwerp, onszelf niet meer onachtzaam laten
gaan, totdat het gewoonte is geworden steeds zelfbewust te
zijn van wat wij denken, zelf steeds het denken te regelen. Dit
sluit in een voortdurende waakzaamheid over de kleine dingen
van het leven, welke waakzaamheid dan ook weer gewoonte
gaat worden.
Het feit, dat het denken slechts op één ding tegelijk gecon~
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centreerd kan worden en in die concentratie scheppend werkt,
kan benut worden door krachtig aan het goede --- in anderen
zowel als in onszelf --- te denken en het minder goede in
beide gevallen te vergeten. Dit vergeten geschiedt automatisch,
zodra de betreffende gedachte niet meer in de sfeer van ons
denken wordt toegelaten en daardoor (doordat geen verster~
king door herhaling eraan gegeven wordt ) geleidelijk ver~
vaagt. Op gelijke wijze dienen de gedachten bevrijd te wor~
den van deelname aan alle lagere emoties; vermengen wij het
denken met de emoties, dan worden deze versterkt.
Na tot voldoende hoogte gedachte~concentratie aangeleerd te
hebben, kan overgegaan worden tot meditatie, waarin een
onderwerp in denken wordt overwogen. Door dit in concen~
tra tie "overwegen" wordt een hoger vermogen opgewekt dan
door concentratie alleen, want er ontwaakt iets, dat de ge~
dachten weegt, onderzoekt, toetst. dat er dus boven staat.
Het spreekt vanzelf, dat overwegen van reeds definitief als
verkeerd en ongewenst erkende dingen absoluut onnodig en
schadelijk is, zelfs onmogelijk, indien meditatie op de juiste
wijze wordt gedaan, daar deze is het in werkingstellen van
een hoger vermogen, waar het bewustzijn uitsluitend gericht
kan worden door verheven gedachten en idealen en steeds
meer naar het abstracte zal neigen.
Daarmee reikt meditatie, boven denken uitgaand, omhoog tot
boven het ,.Ik", dat instrument of drager van het denken is.
Wij mogen niet vergeten, dat dit "Ik" mentaal is en het Zelf
er vèr boven verheven. De Wil en Liefde (Atma~Boeddhi)
van het Zelf kunnen onmogelijk doorschijnen, indien de aan~
dacht te zeer op dit "Ik" gericht is, want hun wereld is die
van altruïsme, niet van egoïsme. Door juiste meditatie --- ge~
steund door daden die bevestigen --- zal dit "Ik" geleidelijk
in kracht afnemen en de Universele Eenheid steeds meer van
invloed worden in de aardse manifestatie, totdat ten slotte
eens ons éénzijn met het Al gerealiseerd wordt. On~elfzuch~
tigheid blijkt dus voorwaarde voor evolutie, zonder welke

geen werkelijk "bereiken" mogelijk is; mèt deze eigenschap
echter is slagen verzekerd. 1 )
Zelf~verwerkelijking, Zelf~ontdekking blijkt dan het doel van
meditatie, het zich geleidelijk losmaken van de mat'erie~licha~
men, welk ontdekken van den Innerlijken Mens tot contem~
platie en vereniging, <opname of vereenzelviging met den
Opperste kan worden. Daarom: laat Oneindigheid op U in~
werken, ondergaat de invloed van het Oneindige, dan kan het
bewustzijn in U opstijgen tot ongekende hoogten en ervarin~
gen. Het kan zijn, dat voor sommige naturen dit begrip "On~
eindigheid" te abstract aandoet. Dan zouden de volgende,
toch ook abstracte eigenschappen achtereenvolgens geduren~
de enige tijd tot onderwerp van meditatie kunnen worden ge~
nomen: Schoonheid, Harmonie, Gerechtigheid, Mededogen,
Liefde. Bespiegelend overwegen daarvan doet deze allerhoog~
ste vermogens ontwaken --- doórstralen naar omlaag a.h.w .. --"Door sympathie met de gelukkigen, mededogen met de be~
droefden, genot in het heilige, veronachtzamen van het on~
heilige, gaat de psychische aard tot een genadige vrede". 2)
Deze verheven toestand van het denken, het aanschouwen
van het Eeuwige, wordt door mystici aller eeuwen "contem~
platie" genoemd, welke ook gericht kan zijn op een goddelijk
Leraar of Meester.
Aldus ontstaat bij volharding en niet~gehechtheid uit dat, wat
oorspronkelijk niet anders dan mentale oefening was, een
openen van de hogere mogelijkheden en funkties van den
Innerlijken Mens, een opstijgen in eigen inwezen tot de hoog~
ste hemelen, mogelijk gemaakt doordat juiste meditatie de
lichamen loutert en harmoniseert, waardoor zij als een spiegel
worden, waarop het zuivere Licht van Omhoog zal kunnen
inwerken --- hemel en aarde elkander kunnen raken. Wat dan
ervaren wordt, kunnen de Mystici van alle tijden ons leren.
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1) "Geen mens, die niet van 't kwaad heeft afgelaten, kan het Zelf
den" (Katha Oepanishad Il, 24).
2) Patanjali. ~ "Yoga Soetra".

vin~

IX. Wil.
Onze beschouwingen zouden onvolledig blijven, indien wij
niet ook de wil daarin betrokken, want achter alle tot hiertoe
bestudeerde levensuitingen -- funkties van het levend bewust~
zijn -- ligt de wil. In hoogste instantie is dit "de wil om te
leven", waarvan Schopenhauer reeds sprak, welke op zich
zelf toch ook nog een funktie van het Levend Wezen zelf,
van den Mens~Zelf is.
Alle leven -- denken, gevoelen, handelen -- is een wijze
van willen, een modificatie van de wil; elke levens uiting is
een vorm van willen, een bewegen, een daad -- en dus Karma,
"werking". "Het willen, mijne jongeren, noem ik Kammam;
want als de wil daar is, dan werkt men, hetzij in werken,
woorden of gedacht~n", zei de Boeddha. 1 )
Wil is dus het voornaamste en originele vermogen dat de
mens op aarde (zij het ook onbewust, want belemmerd) ten
toon spreidt; elk bewegen of werken, inclusief denken en ge~
voelen, is gevolg van wilsinspanning. De wil is het meest sim~
pele enkelvoudige vermogen en tegelijk de machtigste levens~
uiting, waartoe de mens instaat is. Men kan niet denken,
gevoelen noch handelen, zonder willen, zonder een min of
meer ontwaakte wil. Elk "werk" , zelfs het simpele feit van
te leven, is een inspanning, is "werken" of Karma; achter elk
zulk "werk" ligt de wil als fundamentele toestand van het
menselijk bewustzijn, d.w.z. dat achter elk "willen" toch altijd
nog de Mens~zelf als "willer" te vinden is.
H. P. Blavatsky zegt 2): "In de bovennatuurkunde en de
occulte wijsbegeerte is de wil datgene, wat het geopenbaarde
Heelal in eeuwigheid regeert. De wil is het ene en enige be~
ginsel van abstrakte en eeuwige Beweging of haar bezielende
essence ...... "De wil", zegt van Helmont. "is de eerste van
alle krachten ...... De wil is het eigendom van alle geestelijke
wezens en uit zich in hen des te werkzamer, naarmate zij meer

bevrijd zijn van de stof". En Paracelsus leert dat: "de besliste
wil het begin is van elke magische handeling. Het is omdat
de mensen nog niet volkomen begrijpen en de gevolgen ge~
loven, dat de (occulte) werken nog zo onzeker zijn." Gelijk
al het overige is de wil zevenvoudig in zijn graden van open~
baring. Uitstralende van de ene, enige, abstrakte en zuiver
onbeweeglijke Wil (Atman in Layam) wordt het Boeddhi in
haar Alaya~toestand 1), daalt dan lager als Mahat (Manas)
en loopt de ladder van graden af. totdat de goddelijke Eros
in zijn lagere dierlijke openbaring erotische begeerte wordt.
De wil als eeuwig beginsel is noch geest noch stof. maar
eeuwig blijvende ideatie."
"Het is de wil om te leven, om te kennen en die uitgaande
wil zet tot openbaring aan." 2) Het Zelf heeft "gewild" en
dat deed lichamelijkheid ontstaan en doet nog in evolutie
groeien. Dit Zelf of Atma is binnen in elke lichamelijkheid als
wil om te leven aanwezig en daardoor geschiedt alle inspan~
ning, waarneming, elke levensuiting. Zo is de wil het machts~
aanzicht van het levend bewustzijn en deze wil tot gevoelend,
gemanifesteerd bestaan is oorzaak tot nederdaling om in de
wereld te leven.
In den aanvang openbaart deze wil zich als begeerte~aan
doening (in de astrale wereld), de onttroonde, tot gevangene
en slaaf geworden wil, die niet meer zichzelf bepaalt, maar
bepaald wordt door zijn omgeving, welke toch ook altijd zijn
eigen Karmische schepping is. Begeerte is de in astrale stof
geklede wil. ' In de hogere aard is de wil de stuwkracht; in
de lagere, de begeerte, is de zelfde drijfkracht aanwezig.
Het ontwaken van het bewustzijn geschiedt het eerst in de
astrale gevoelsaard door aanraking met de buitenwereld en
daardoor wordt op de duur het denken ontwikkeld. Eerst
wordt het denken aldus beheerst door de begeerte, die in de
aanvang de sterkere is; later in evolutie wordt het denken de
sterkere, d.w.z. de lagere Manas is door begeerte gebonden
1) a-Iaya, niet meer laya.

1) Angoetta Nikaya.
2) Theosofisch Woordenboek.

2) Annie Besant: "Een Studie over het Bewustzijn", blz. 378.
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,...- Kama Manas; de hogere Manas is begeerte~vrij. Geheugen
ontstaat doordat de begeerte tot herhalen aanwezig is en het
is begeerte~denken dat tot handeling voert.
Begeerte vindt haar oorsprong in de wil om te leven, doordat
daarin de levengevende kracht van het Atma besloten ligt en
daardoor ontstaat de bindende werking, welke gehecht doet
zijn aan alles wat begeerd wordt; er ligt iets van Atma~Zelf,
van de wilkracht van de Monade, in elke begeerte. Dienten~
gevolge veroorzaakt begeerte gehechtheid, en haar banden
kunnen alleen door het denken worden losgemaakt, wanneer
dat lagere, aan de persoonlijkheid gebonden denken, wordt
verenigd met het hogere Boeddhi~èlenken. Dat zal de moge~
lijkheid scheppen de zuivere Wil bewust te doen doorkomen,
waardoor deze dan pas "vrij" genoemd zou kunnen worden.
Maar is de wil wel ooit geheel vrij? Wat wordt daarmee be~
doeld? Is vrijheid van keus inderdaad ook vrije wil, d.w.z. kan
dat wat wij verkiezen ook inderdaad bereikt worden? En
wat is die vrijheid van keuze eigenlijk meer dan alleen het
feit, dat geen uitwendige kracht ons tot kiezen dwingt of for~
ceert een bepaalde keus te doen? Wat echter belangrijker is,
dat is de vraag: wat doet ons kiezen? Of liever: wat is het
dat kiest? Vrij is alleen dat wat zelf kiest en vrij beslist. De
mens is vrij, wanneer de Mens~Zelf van binnen vrijelijk be~
slissen kan, de beweegredenen vrijelijk in hemzelf liggen. En
die Mens, dat Zelf, is één met het Grote Zelf, waaruit volgt.
dat de menselijke wil alleen dan pas vrij is, indien deze over~
eenkomt met de Opperste Wil Zelf.
Zo blijkt de Mens~zelf van binnen in inwezen vrij te zijn, doch
in zijn gemanifesteerde lichamelijkheid, waarin hij ten gevolge
van de van hemzelf uitgegane wilskracht om te leven ver~
blijft, gebonden. Van het moment af, dat die wil uitgaat en
"werking" of Karma veroorzaakt. wordt deze werking. die
leven en bewustzijn is. gebonden door Wet. De Mens~van~
binnen is vrij. doch in zijn leven op aarde. in de stof. is hij
gebonden door de in Karma door hemzelf geschapen belem~
meringen en omstandigheden.

Bij involutie of neerdalen wordt die vrijheid steeds meer ge~
bonden en in evolutie is de mens in voortdurend proces van
"vrijwording" ; hij zal pas werkelijk vrij zijn. wanneer hijzelf
alle zijn werkingen in alle zijn voertuigen volkomen onder zijn
beheer heeft. d.w.z. ze volkomen voor zijn eigen doeleinden
gebruikt. echter nadrukkelijk met dien verstande. dat die eigen
doeleinden dan geen andere dan Gods doeleinden meer kun~
nen zijn. Hierin ligt de oorzaak van het feit dat ,...- terwijl be~
perking niet te lochenen valt ,...- de mens toch altijd het inner~
lijk gevoel van vrijheid blijft behouden. de zekerheid: "Ik ben
vrij" .
Wil. het machts~aanzicht van het bewuste levende wezen. ligt
a.h.w. verborgen achter de beide andere aanzichten van dat
wezen: Wijsheids~Liefde en Werkzaamheid. Toch is de Wil
altijd de achter beide immer aanwezige verborgen kracht. Het
Zelf heeft "gewild" ,...- Kosmisch of individueel ,...- en dàt
deed openbaring (of lichamelijkheid) ontstaan. Dit wn~
leven is dus een Kosmisch en tevens een menselijk beginsel;
atma en wil zijn in elke uiting of waarneming. welke ge~
schiedt. aanwezig. Potentieel is de mens niet minder krachtcentrum dan de Zon of dan het atoom.
Zowel Werkzaamheid als Wijsheids-Liefde zijn voor hun
daarzijn afhankelijk van die Opperste Wil. Wil is aldoordringend. De scheppende Wil. de Wil van den Schepper wilde en
willende schepselen ontstonden. Onze wil is deel van die
Grotere Wil en al onze kleine willen liggen binnen die Ene
machtige Wil besloten. De Schepper wilde dat wij zouden
willen. Zijn Wil is onze wil (gelijk Zijn Leven ook ons leven
iS) en daardoor zijn wij vrij om te willen. wat dus iets anders
is dan een vrije wil te hebben. De laatste uitdrukking blijkt
oneigenlijk, daar de levensuiting. die wij wil noemen immer
min of meer relatief beperkt moet blijven in de materie-vormèn, waarin hij is besloten, en waardoor hij moet "werken".
Doordat wil dus de hoogste in den mens werkende funktie
van het bewuste leven is. zal slechts alleen déze goddelijke
kracht alszodanig betiteld kunnen worden; alle lagere wils-
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kracht is niet meer dan begeren, wensen, hopen van het per~
soonlijk Ik. Wáár willen kan alleen geschieden ten behoeve
van het algemeen, van de gemeenschap, voor anderen, en
daarom is willen ten bate van de afgescheidenheid, geen
willen.
Toch hebben wij altijd weer het gevoel, dat het het Ik is.
dat wil. Wat dus nodig blijkt, dat is het nemen van een be~
sluit buiten die Ik~eigenschap om, want deze is het die altijd
weer Karma voor ons (voor dat Ik, dus voor zichzelf) bewerkt, en ons daardoor aan reïncarnatie gebonden houdt. Wij
moeten dus trachten te handelen, te werken, zonder ons op
den dader te concentreren; niet ik, maar gij (of wij). Niet ik
leef, maar het Ene Opperste leeft door en in mij; niet ik wil,
maar Hij wil door en in mij. Die Opperste Wil is altijd Uni~
verseel, is altijd liefdevol, en dus is het zaak ervoor te zorgen
dat alles wat gewild en vooral, wanneer het verkregen wordt,
ook aan anderen wordt doorgegeven, overgebracht.
Ten slotte nog een woord van Cats: "Kunje niet dat je wilt,
wil dat je kunt".
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